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COLUMN Vincent Bijlo

Ik voel me als een oliebol van
de nummer 100 uit de AD Olie-
bollentest, als de emeritus paus
aan het eind van zijn latijn, als
de kötterbullar van IKEA, als een
overjarige vrije uitloop salmonel-
lakalkoen.
Ik voel me als een grijsgedraaide
plaat die voor de vijftiende keer
zijn opwachting moet maken in
de Top 2000, als een medewer-
ker van de NSA na het onder-
scheppen van 500 miljoen Chi-
nese sms’jes. Weet je trouwens
hoe Chinezen sms’en? Met stok-
jes.
Ik voel me als Adri Duivesteijn
die toch nog door de knieën ging
omdat hij bang was voor nieuwe
verkiezingen.

Ik voel me als een anti-islam-
sticker op de deur van een
moskee. Mohammed is een
boef, dat gaat helemaal niet over
de profeet, dat gaat over Moha-
med Rabbae, die heeft Wilders’
gmailaccount laten blokkeren,
waarop je de
islamstickers kon bestellen. Heel
sneu voor Wilders en niet aar-
dig van Mohamed Rabbae
de boef. Kruisvaarder Wilders
is zo trots op die sticker, hij
wilde er heel graag een op zijn
huisdeur plakken, dat mocht
niet van zijn beveiligers. Toen
heeft hij er stiekem een op de
deur van zijn slaapka-
mer geplakt, haha,
dat zal ze leren.
Elke keer als
hij de

sticker ziet, bekruipt hem een ge-
voel van opwinding, het is het-
zelfde gevoel dat hij als puber
had toen hij voor het eerst van
zijn leven de Playboy in handen
had.
We mogen Duivesteijn wel dank-
baar zijn. Je moet er toch niet
aan denken wat er gebeurt als
premier Wilders met zo’n stapel
stickers tijdens staatsbezoeken
gaat wildplakken.
Ik voel me als een stuk in beslag
genomen illegaal vuurwerk. Stel
dat de rebellen in Syrië konden
beschikken over ons illegale
vuurwerk, dan waren Al-Assads
dagen geteld.
Ik voel me als het onbereikbare
Meldpunt Vuurwerkoverlast, als
een Brit die al weken wordt ge-
teisterd door slecht weer, als een
Pussy Riotlid in een strafkamp.

Ik voel me als Ernst Jansen
Steur na zijn veroordeling, als
een jongen van 17 die zich in 5
uur van vwo- naar vmbo-niveau
zuipt omdat het over 3 dagen
niet meer mag, als een Zwarte

Piet, als een als rund ver-
kocht paard, kortom,
ik ben gaargeterug-
blikt, ik ben klaar
met het jaar, het Ne-

derland-Ruslandjaar.
Dat is ook eens maar

nooit weer.
Ik zing nog één

keer het
Koningslied,

heel
zacht,
nie-

mand
mag

het
horen, ik

doe nog één
keer de Cup

Song en ik denk:
‘hou vol, nog 4
dagen, dan zijn de
hoogte- en diepte-
punten weer voor-
bij’. 2014, ik heb er
zin in.

R vincent@ad.nl

Nog 4 dagen, dan
is het weer voorbij

Ik voel me
als een
jongen van
17 die zich in
5 uur van
vwo- naar
vmbo-niveau
zuipt

kritiek in wonderen geloven

Atheïstop
zoeknaarGod
De NCRV zendt maandagavond
om 22.55 uur op Nederland 1 de
filmMattheus en ik uit van Vic-
tor Vroegindeweij. Daarin on-
derzoekt demaker met zijn
vriend Mattheus van der Steen
of zijn angststoornissen iets te
maken hebbenmet een gebrek
aan religie in zijn leven. Die
zoektocht geeft eenmooi in-
kijkje in het leven van de in Ne-
derland omstreden Van der
Steen, die tot voor kort de
media niet dichtbij liet komen.

waar het donker is, voel ik me op
m’n plek.’’
Van der Steen groeide op in Rot-

terdam, als zoon van een baptisti-
sche dominee. Toch was geloven
niet vanzelfsprekend. ,,Rond mijn
14de vroeg ik me af of God wel zou
bestaan. Ik heb hevig getwijfeld, heb
door de havens gelopen en ge-
schreeuwd om een teken. Ik heb het
gekregen, ik voelde elektriciteit door
mijn lijf stromen. Als schrikdraad,
maar dan prettig, een bovennatuur-
lijke bevestiging van zijn bestaan.’’
Van der Steen laat zich inspireren

door Amerikaanse evangelisten als
Reinhard Bonnke, Billy Graham en
onze landgenoot Anne van der Bijl.
Hij noemt ook moeder Theresa en
Nelson Mandela.
Ooit, zegt Van der Steen, zou hij

voor de televisie willen werken.
,,Henny Huisman is een idool van
me. Een Surprise Show presenteren
lijkt me fantastisch. Of op reis met
imams, boeddhisten of atheïsten,
om te praten over het geloof.’’
Zijn piercing heeft hij uitgedaan.

,,Ik had hem voor mijn vrouw, die
wilde dat. Maar ik draag vaak
strakke overhemden, je zag hem er
zo doorheen. Enkele kerkelijk lei-
ders hebben me duidelijk gemaakt
dat het echt niet meer kon.’’

vende familielid gevonden.’’
Van der Steen staat, zoals hij het

zelf omschrijft, met twee benen in
de shit.
,,In Kosovo stond ik met een mos-

limvrouw aan het graf van haar

overleden echtgenoot. Hij was ge-
dood door orthodoxe christenen. We
hebben samen gehuild, maar ik heb
het geen seconde over Jezus gehad.
Kom op, haar man was uit zijn
naam vermoord. Op die plaatsen,

FILM
N Mattheus van der
Steen: ‘Ik begrijp de
scepsis over won-
deren, kan me voor-
stellen dat mensen
er niet in geloven.
Er zijn in het verle-
den tal van uitglij-
ders geweest.’
FOTO SHODY CAREMAN

‘Geefwildezwijnenderuimte’
KEKERDOM | Natuurorganisatie
ARK pleit voor meer ruimte voor
wilde zwijnen in Nederland. Vol-
gens ARK vaart de natuur wel bij
de aanwezigheid van deze die-
ren. ARK volgt met het pleidooi Na-
tuurmonumenten, dat eerder deze
maand ook een lans brak voor meer
ruimte voor groot wild in Neder-
land.
Er leven naar schatting enkele

duizenden wilde zwijnen in Neder-
land, die grotendeels achter hekken
op de Veluwe verblijven. Daar is te
weinig ruimte voor zo veel dieren,
zodat elk jaar honderden zwijnen
moeten worden afgeschoten.
In het Meinweggebied bij Roer-

mond en in het Rijk van Nijmegen
hebben zich spontaan bescheiden
groepen gevestigd, die vrij rondlo-
pen. Ook bij het Drielandenpunt in
Vaals en bij Weert zijn zwijnen ge-
zien. Maar de provincies zijn daar
niet blij mee. Vrijwel elke provincie
hanteert het zogenoemde nulstand-
beleid, wat inhoudt dat zwijnen

worden doodgeschoten zodra ze er-
gens opduiken.
Volgens ARK zorgt het wroeten

van zwijnen er juist voor dat bijzon-
dere planten kunnen ontkiemen.
Zwijnen rollen in de modder (‘zoe-
len’), waardoor waterplassen ont-
staan die het leefgebied van be-
schermde insecten en amfibieën
zijn. Ook zijn zwijnen natuurlijke
vuilophalers: een kadaver van een
hert of een ree is binnen enkele uren

compleet verdwenen als de alles-
eters hun gang kunnen gaan.
Natuurmonumenten wil voorlo-

pig niet meer jagen in de bossen van
de Veluwezoom en in Drenthe. Ook
zouden er wildcorridors moeten
komen. ARK stelt dat er veel plek-
ken in Nederland zijn waar zwijnen
kunnen leven. De organisatie blijft
ook hopen op de terugkeer van de
wolf, die op zijn beurt weer wilde
zwijnen opeet.


